
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP
KẾ TOÁN VẬT TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 378/Đ-CĐKTKT ngày 11 tháng 6 năm
2018 của Hiệu trưởng Trường Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên ngành, nghề đào tạo: Kế toán vật tư
Mã ngành, nghề: 5340304 (Theo thông tư 04/2017/BLĐTBXH)
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên,
có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.
Thời gian đào tạo: 3 tháng
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân viên Kế toán vật tư có trình độ sơ cấp, có phẩm chất chính trị, đạo
đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kế toán vạ tư; áp dụng được kiến thức để
thực hiện công việc kế toán vật tư và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:
+ Hiểu được công tác tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp.
+ Hiểu nguyên tắc hạch toán vật tư hàng hóa tồn kho trong các doanh nghiệp.
+ Biết được mô hình hoạt động xuất, nhập kho trong các doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết.
+ Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
+ Rèn luyê ên cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luâ êt để thực

hiê ên tốt các nhiê êm vụ của nghề kế toán, cụ thể là kế toán vật tư.
+ Khả năng làm viê êc đô êc lâ êp, tổ chức làm viê êc theo nhóm hiê êu quả.
- Thái độ:
Có đạo đức, trung thực; có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động

sáng tạo; có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi học xong người học có khả năng làm việc ở vị trí kế toán vật tư tại các
doanh nghiệp như: Doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất.

- Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT

ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.
2.1. Khối lượng kiến thức

- Số lượng môn học, mô đun: 03



- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 10 tín chỉ (300giờ)
- Khối lượng lý thuyết: 42 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 258 giờ

2.2. Yêu cầu năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp
Có kiến thức thực tế và lý thuyết của kế toán vật tư, có khả năng làm việc cá

nhân và làm việc nhóm trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp, đạo đức nghề
nghiệp và tâm huyết với nghề; bao gồm kiến thức, kỹ năng, tính chủ động sáng tạo
trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc kế toán vật tư.
3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

3.1. Thời gian khóa học và thời gian thực học
Hoạt động đào tạo Số tuần thực hiện Ghi chú

Thời gian học tập 12
Tổng cộng 12

3.2. Nội dung chương trình (Danh mục và thời lượng các MH, MĐ)

Mã
MH,
MĐ

Tên môn học, mô đun
Số
tín
chỉ

Thời gian  học tập (giờ)

Tổng
số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực
hành/thực

tập/thí
nghiệm

Kiểm
tra

MĐ 01 Nguyên lý kế toán 2 45 14 28 03

MĐ 02 Kế toán vật tư 5 120 28 84 08

MĐ 03 Thực hành nghề nghiệp 3 135 129   06

Tổng 10 300 42 241 17

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
1. Hướng dẫn thực hiện chuơng trình (mô đun) đào tạo nghề

Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề kế toán vật tư được dùng đào tạo cho những
đối tượng có nhu cầu học nghề kế toán vật tư. Khi người học học đủ các mô đun trong
chương trình, tham dự các đợt kiểm tra kết thúc mô đun, kiểm tra kết thúc khóa học và
đạt yêu cầu người học được cấp chứng chỉ nghề trình độ sơ cấp.

Chương trình nghề Kế toán vật tư bao gồm 03 mô đun với các nội dung như
sau: 

MĐ 01. Nguyên lý kế toán (45 giờ) trong đó có 14 giờ lý thuyết, 28 giờ thực hành
và 3 giờ kiểm tra.

MĐ 02. Kế toán vật tư (120 giờ) trong đó có 28 giờ lý thuyết, 84 giờ thực hành và 8
giờ kiểm tra.

MĐ 03. Thực hành nghề nghiệp (135 giờ) trong đó có 0 giờ lý thuyết, 219 giờ thực
hành và 6 giờ kiểm tra.

* Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học được thực hiện



theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

2. Hướng dẫn kiểm tra trong khóa học  

TT Các bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1 Kiểm tra hết mô đun
Tích hợp: Lý thuyết và thực
hành

Thời  gian  làm  bài
kiểm tra kết thúc mô -
đun  đối  với  mỗi  bài
kiểm  tra  viết  từ  60
đến 120 phút.

2 Thi kết thúc khóa học
Tích hợp: Lý thuyết và thực

hành Không quá 180 phút

5. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tên môn đun: Nguyên lý kế toán
Mã mô đun: MĐ 01
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ, Thực hành, thảo luận, bài
tập: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Nguyên lý kế toán thuộc nhóm các mô đun cơ sở 
- Tính chất: Mô đun Nguyên lý kế toán là mô đun cơ sở bắt buộc để thực hiện

các mô đun liên quan đến kế toán. Mô đun này khái quát những lý thuyết cơ bản về kế
toán trong doanh nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc 

điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.

+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.

+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần 

thiết cho từng hình thức kế toán.

- Về kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động

chủ yếu trong đơn vị kế toán.



+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu mô đun chuyên
môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp

trong điều kiện thay đổi.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu

trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm.
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của

các thành viên trong nhóm.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT Tên các bài trong mô đun

Thời gian (giờ)

Tổng số Lý thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,

thảo luận,
bài tập

Kiểm
tra

1

BÀI 1: BẢN CHẤT ĐỐI TƯỢNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ 
TOÁN
1. Bản chất của hạch toán kế toán
2. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
3. Đối tượng của hạch toán kế toán
4.Các phương pháp hạch toán kế toán

2 2

2

BÀI 2:  PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ 
KẾ TOÁN
1. Phương pháp chứng từ kế toán.
2. Chứng từ kế toán
3. Phương pháp kiểm kê tài sản 
Chữa bài tập chương 1,2.

4 2
2

3

BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN 
KẾ TOÁN
1. Phương pháp tài khoản kế toán
2. Tài khoản kế toán
3. Cách ghi chép vào tài khoản kế toán 
4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài
khoản kế toán chi tiết
Chữa bài tập chương 3

11 2
8

1



4

BÀI 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ
KẾ  TOÁN  CÁC  QUÁ  TRÍNH  KINH
DOANH CHỦ YẾU 
1. Phương pháp tính giá
2. Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
Chữa bài tập chương 4

15 4 9 2

5

BÀI 5:  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp
tổng hợp cân đối kế toán
2. Hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán
3. Yêu cầu và những công việc chuẩn bị 
trước khi lập bảng tổng hợp cân đối kế 
toán
4. Bảng cân đối kế toán
Chữa bài tập chương 5

7 2 5

6

BÀI 6: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC
KẾ TOÁN
1. Sổ kế toán
2. Hình thức kế toán

5 1 4

7

BÀI  7:  TỔ  CHỨC  CÔNG  TÁC  KẾ
TOÁN
1.Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác kế
toán
2.Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức hệ thống kế
toán

1 1

Cộng 45 14 28 3

2. Nội dung chi tiết:
BÀI 1: BẢN CHẤT ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

(Thời gian: 2 giờ)
1. Mục tiêu: Hiểu được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Xác
định được đối tượng của hạch toán kế toán; Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị
kế toán; Phân tích được khái niệm của từng phương pháp trong hệ thống phương pháp kế
toán. 
2. Nội dung:
2.1. Bản chất của hạch toán kế toán
2.2. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
2.3. Đối tượng của hạch toán kế toán
2.4. Các phương pháp hạch toán kế toán



BÀI 2:  PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 
(Thời gian: 4 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán;
chứng từ kế toán; Hiểu được nội dung cụ thể và tác dụng của từng cách phân loại chứng
từ kế toán; Xác định được một chứng từ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; Vận dụng đúng trình
tự luân chuyển chứng từ kế toán; Phân loại được các loại chứng từ kế toán, các loại
kiểm kê; Lập được các chứng từ kế toán theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán
hiện hành.
2. Nội dung bài:
2.1. Phương pháp chứng từ kế toán.
2.1.1. Khái niệm phương pháp chứng từ kế toán              
2.1.2. Ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
2.2. Chứng từ kế toán
2.2.1. Khái niệm chứng từ kế toán
2.2.2. Ý nghĩa của chứng từ kế toán
2.2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán
2.2.4. Phân loại chứng từ kế toán
2.2.5. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
2.3. Phương pháp kiểm kê tài sản 
2.3.1.Khái niệm kiểm kê tài sản
2.3.2. Các loại kiểm kê tài sản
2.3.3. Phương pháp kiểm kê tài sản

BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Thời gian: 11 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản
kế toán, định khoản kế toán; Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán; Vận
dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ
thống tài khoản kế toán; Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán; Phân loại được kết
cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu; Lập được định khoản kế toán các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
2. Nội dung bài:
2.1. Phương pháp tài khoản kế toán
2.1.1. Khái niệm phương pháp tài khoản kế toán
2.1.2. Ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán
2.2. Tài khoản kế toán
2.2.1. Khái niệm về tài khoản kế toán
2.2.2. Nội dung và kết cấu chung của tài khoản kế toán
2.2.3. Nội dung và kết cấu chung của một số tài khoản kế toán chủ yếu
2.2.4. Phân loại tài khoản kế toán
2.3. Cách ghi chép vào tài khoản kế toán 



2.3.1. Ghi đơn trên tài khoản  
2.3.2. Ghi kép trên tài khoản 
2.3.3. Nguyên tắc ghi chép giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết
2.3.4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán
2.4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết

BÀI 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÍNH KINH
DOANH CHỦ YẾU
(Thời gian: 15 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản,
nội dung của các bước tính giá tài sản; Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản
sử dụng trong qúa trình mua hàng, qúa trình sản xuất, quá trình bán hàng; Xác định
được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản; Phân tích được các yêu cầu
của việc tính giá tài sản; Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
vào tài khoản kế toán; Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
vào tài khoản kế toán.
2. Nội dung bài:
2.1. Phương pháp tính giá
2.1.1. Khái niệm, của phương pháp tính giá
2.1.2. ý nghĩa của việc tính giá tài sản
2.1.3. Yêu cầu trong việc tính giá tài sản
2.1.4. Nguyên tắc Trình tự tính giá tài sản
2.1.5. Trình tự của việc tính giá
2.2. Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
2.2.1. Kế toán quá trình mua hàng dự trữ
2.2.2. Kế toán quá trình sản xuất
2.2.3. Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả

BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Thời gian: 7 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân
đối kế toán; Bảng cân đối kế toán; Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế
toán; Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán; Xác
định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán; Phân loại được các trường
hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán; Phân
biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn vốn
cho phù hợp; Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế
toán. 
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
2.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
2.1.2. Ý nghĩa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán



2.2. Hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán
2.3. Yêu cầu và những công việc chuẩn bị trước khi lập bảng tổng hợp cân đối kế toán
2.4. Bảng cân đối kế toán
2.4.1.Khái niệm bảng cân đối kế toán
2.4.2. Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán
2.4.3. Tính “Cân đối” của bảng cân đối kế toán
2.4.4. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán
2.4.5. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán

CHƯƠNG 6: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
(Thời gian: 5 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa của sổ kế toán; Phân biệt được các
loại sổ kế toán; Vận dụng được các quy tắc ghi sổ kế toán để ghi sổ kế toán; Chỉ ra
được các phương pháp chữa sổ kế toán; Phân biệt được các hình thức kế toán; Hiểu
được đặc điểm, sổ kế toán sử dụng, trình tự và phương pháp ghi sổ theo từng hình
thức; Tổ chức được hệ thống sổ kế toán; Lựa chọn được hình thức kế toán phù hợp cho
từng loại hình doanh nghiệp.
2. Nội dung bài:
2.1. Sổ kế toán
2.1.1. Khái niệm về sổ kế toán
2.1.2. Ý nghĩa của sổ kế toán
2.1.3. Các loại sổ kế toán
2.2. Hình thức kế toán
2.2.1. Hình thức nhật ký sổ cái
2.2.2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
2.2.3. Hình thức nhật ký chung
2.2.4. Hình thức nhật ký chứng từ
2.2.5.Hình thức kế toán trên máy vi

BÀI 7: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
(Thời gian: 1 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác kế
toán; Chỉ ra được những yêu cầu để tổ chức tốt công tác kế toán; Nêu lên được một số
nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán; Phân biệt các hình thức tổ chức công tác
kế toán; Nêu được những nhiệm vụ của công việc kiểm tra kế toán; Nhận biết được
kiểm toán nội bộ; Vẽ được sơ đồ và giải thích được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ
phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán theo từng hình thức tổ
chức công tác kế toán.
2. Nội dung bài:
2.1.Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán
2.1.1.Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán
2.1.2. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán



2.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức hệ thống kế toán 
2.2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
2.2.3. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán
2.2.4 Tổ chức lập và công khai  báo cáo tài chính
2.2.5. Tổ chức bộ máy kế toán
2.2.6 Tổ chức kiểm tra kế toán
2.2.7.Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ kế toán và trang bị phương tiện hiện
đại trong công tác kế toán.
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Phòng học lý thuyết
- Máy tính, máy chiếu projector
- Chương trình mô đun, giáo án mô đun Nguyên lý kế toán
- Tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Hệ thống tài khoản kế toán; Biểu

mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán
- Câu hỏi, bài tập thực hành
- Giáo trình bắt buộc, tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực

hành.
2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài

tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối mô đun: 

+ Kiểm tra theo hình thức viết (Tự luận )

+ Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  sơ cấp. Tổng thời gian
thực hiện mô đun là 45 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập
thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giảng viên: 
+ Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo

luận nhóm, bài tập thực hành



+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài
học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng bài,  chuẩn bị đầy đủ
các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: 
+ Chú ý nghe giảng, chủ động làm bài tập và các phần thực hành trên lớp và

được giao về nhà. 
+ Nghiên cứu thêm các tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình mô đun,

tích cực thảo luận nhóm liên quan đến các chủ đề trong mô đun.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương pháp tài khoản kế toán
- Phương pháp tính giá và kế toán các quá trính kinh doanh chủ yếu
- Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

4. Tài liệu tham khảo:
-  CN. Nguyễn Thị Luân,  Đề cương bài giảng Nguyên lý kế toán -Trường cao

đẳng tài chính – QTKD , NXB Lao động xã hội, 2008
 -  Lê Thị Thanh Hà,  Nguyên lý kế toán - Đại học Ngân hàng TpHCM, NXB
Thống kê, 2009

- TS Phan Đức Dũng,  Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tổng
hợp Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê, 2009

- TS Phan Đức Dũng,  Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê,
2009

- PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Nguyên lý kế toán - Học viện tài chính, NXB Tài
chính, 2009

- Chế độ kế toán doanh nghiệp, luật kế toán.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
KẾ TOÁN VẬT TƯ

Tên môn đun: Kế toán vật tư
Mã mô đun: MĐ 02
Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ, Thực hành, thảo luận, bài
tập: 84 giờ; Kiểm tra:8 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:  Mô đun kế toán  vật tư là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ
thống kế toán tài chính, được học sau mô đun Nguyên lý kế toán.

- Tính chất:  Mô đun cung cấp những kiến về nghiệp vụ kế toán vật tư, là mô
đun bổ sung, hỗ trợ những kiến thức cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 



Sau khi học xong mô đun này người học biết cách hạch toán các phương pháp
kế toán vật tư, hàng hóa tồn kho.

- Về kỹ năng:
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán
+ Có khả năng ghi sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp

trong điều kiện thay đổi.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu

trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm.
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của

các thành viên trong nhóm.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT Tên các bài trong mô đun

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Lý
thuyết

 Thực
hành, thí
nghiệm,

thảo luận,
bài tập

Kiểm
tra

1

BÀI 1: NHIỆM VỤ KẾ TOÁN, PHÂN
LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ VẬT TƯ
1. Nhiệm vụ kế toán các loại vật tư
2. Phân loại và đánh giá vật tư

28 6 20 3

2

BÀI 2: HẠCH TOÁN CHI TIẾT VÀ 
KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT TƯ
1. Hạch toán chi tiết vật tư
2. Kế toán tổng hợp vật tư

71 16 52 3

3

BÀI 3:  KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
LIÊN  QUAN  ĐẾN  KIỂM  KÊ  VÀ
ĐÁNH GIÁ LẠI VẬT TƯ – KẾ TOÁN
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN
KHO
1.  Kế  toán các  nghiệp  vụ liên  quan đến
kiểm kê và đánh giá lại vật tư
2.  Kế toán dự phòng giảm giá  hàng tồn
kho

21 6 12 2

Cộng  120 28 84 8
2. Nội dung chi tiết:
BÀI 1: NHIỆM VỤ KẾ TOÁN, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ VẬT TƯ



 (Thời gian: 28 giờ)
1. Mục tiêu của bài: Hiểu được các yêu cầu nhiệm vụ kế toán các loại vật tư; Cách
phân loại vật tư; Nguyên tắc đánh giá vật tư và các cách đánh giá vật tư.
2. Nội dung bài:
2.1. Nhiệm vụ kế toán các loại vật tư
2.2. Phân loại và đánh giá vật tư
2.2.1. Phân loại vật tư
2.2.2. Nguyên tắc đánh giá vật tư
2.2.3. Các cách đánh giá vật tư

BÀI 2: HẠCH TOÁN CHI TIẾT VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT TƯ
 (Thời gian: 71 giờ)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được nội dung hạch toán chi tiết vật tư trong doanh nghiệp,
từ đó theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp kế toán
chi tiết thích hợp; Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp
vật tư, xác định được các chứng từ vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ và kê
khai thường xuyên, ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng.
2. Nội dung bài:
2.1. Hạch toán chi tiết vật tư
2.1.1. Phương pháp mở thẻ song song
2.1.2. Phương pháp số dư
2.1.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
2.2. Kế toán tổng hợp vật tư 
2.2.1. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.2.2.  Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ

BÀI 3: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH
GIÁ LẠI VẬT TƯ – KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 (Thời gian: 21 giờ)
1. Mục tiêu của bài: Hiểu được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán vật liệu công cụ
dụng cụ, hàng hóa, Hiểu được phương pháp phân loại và cách tính giá vật liệu công cụ
dụng cụ, hàng hóa, phân biệt được các loại vật liệu công cụ dụng cụ, thực hiện được các
nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ,hàng hóa, xác
định được các chứng từ vật liệu công cụ dụng cụ hàng hóa, ghi được sổ chi tiết và tổng
hợp theo bài thực hành ứng dụng.
2. Nội dung bài:
2.1. Một số quy định về kế toán vật tư, nhiệm vụ
2.1.1. Nhiệm vụ của kế toán vật tư
2.1.2. Một số quy định và kế toán vật tư trong doanh nghiệp
2.2. Hạch toán chi tiết vật tư
2.2.1. Chứng từ sử dụng: 



2.2.2. Hạch toán chi tiết vật tư
2.2.3. Cách lập một số sổ kế toán chủ yếu.
2.3. Hạch toán tổng hợp vật tư
2.3.1.Tài khoản hạch toán
2.3.2. Phương pháp hạch toán
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Phòng học lý thuyết
- Máy tính, máy chiếu projector
- Chương trình mô đun, giáo án mô đun kế toán vật tư
- Tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Hệ thống tài khoản kế toán; Biểu

mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán
- Câu hỏi, bài tập thực hành
- Giáo trình bắt buộc, tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Biết cách hạch toán các phương pháp kế toán về vật liệu, công cụ
dụng cụ, hàng hóa. Cách vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp trong các doanh
nghiệp.

- Kỹ năng: Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán. Căn
cứ vào các chứng từ kế toán đã được lập để ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.  Kiểm
tra đánh giá được công tác kế toán vật tư. 
2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài

tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối mô đun: 

+ Kiểm tra theo hình thức viết (Tự luận )

+ Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập 

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp. Tổng thời
gian thực hiện mô đun là 120 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các
bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giảng viên: 
+ Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo

luận nhóm, bài tập thực hành



+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài
học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng bài,  chuẩn bị đầy đủ
các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: 
+ Chú ý nghe giảng, chủ động làm bài tập và các phần thực hành trên lớp và

được giao về nhà. 
+ Nghiên cứu thêm các tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình mô đun,

tích cực thảo luận nhóm liên quan đến các chủ đề trong mô đun.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trình tự ghi sổ kế toán
- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài.

4. Tài liệu tham khảo:
- Ngô Thế Chi, Giáo trình môn Kế toán tài chính, NXB Tài chính, Năm 2013. 
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC - Chế độ kế toán doanh nghiệp
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC - Chế độ kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Tên môn đun: Thực hành nghề nghiệp
Mã mô đun: MĐ 03
Thời gian thực hiện mô đun: 135 giờ; (Thực hành, thảo luận, bài tập: 129 giờ; Kiểm
tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực hành nghề nghiệp là mô đun chuyên môn được học sau khi học xong
các mô đun chuyên môn.

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc, người học nâng cao nhận thức chuyên môn
nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán vật tư.
II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Hướng dẫn người học các bước thực hành kế toán như: 
+ Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết.
+ Lập báo cáo kế toán vật tư
- Về kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động

chủ yếu trong đơn vị kế toán.



+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu mô đun chuyên
môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp

trong điều kiện thay đổi.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu

trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm.
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của

các thành viên trong nhóm.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT Tên các bài trong mô đun

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Lý
thuyết

 Thực hành,
thí nghiệm,
thảo luận,

 bài tập

Kiểm tra

1 BÀI I: THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN
1. Lập chứng từ kế toán
2. Thực hành ghi sổ kế toán
2.1. Hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán: (Theo
hình thức kế toán Nhật ký chung)
2.2. Hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán: (Theo
hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

80 76 4

2 BÀI II: THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM
KẾ TOÁN
1. Thiết lập thông tin ban đầu
1.1. Danh mục Kho vật tư
1.2. Danh mục vật tư hàng hóa
2. Nhập chứng từ vào phần mềm
2.1. Các bước tiến hành trước khi nhập chứng
từ kế toán trong phần mềm
2.2. Thông tin cần nhập trên chứng từ kế toán
3. Xem và in báo cáo vật tư
3.1. Báo cáo tổng hợp tồn kho
3.2. Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

55 53 2

 Cộng  135  129 6

2. Nội dung chi tiết:
BÀI I: THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 (Thời gian: 80 giờ)
1. Mục tiêu của bài:



- Hướng dẫn người học lập được các chứng từ kế toán gồm: Lập chứng từ Vật
tư; Lập chứng từ khác liên quan đến vật tư.

Giới thiệu cho người học các sổ kế toán chi tiết, sổ nhật ký chung, sổ cái các tài
khoản (dùng cho hình thức ghi sổ Nhật ký chung).

- Giới thiệu cho người học các sổ kế toán chi tiết, sổ Chứng từ ghi sổ, sổ cái các
tài khoản (dùng cho hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ).

- Hướng dẫn mở các loại sổ kế toán chi tiết, sổ nhật ký chung, sổ cái các tài
khoản (dùng cho hình thức ghi sổ Nhật ký chung).

- Hướng dẫn mở các loại sổ kế toán chi tiết, sổ nhật ký chung, sổ cái các tài
khoản (dùng cho hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ).
2. Nội dung bài:
2.1. Lập chứng từ kế toán
2.1.1. Lập phiếu nhập kho
2.1.2. Lập phiếu xuất kho
2.1.3. Chứng từ khác
2.2. Thực hành ghi sổ kế toán
2.2.1. Hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán: (Theo hình thức kế toán Nhật ký chung)
2.2.1.1. Mở các loại sổ kế toán chi tiết
2.2.1.2. Ghi sổ nhật ký chung,
2.2.1.3. Ghi sổ cái các tài khoản
2.2.2. Hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán: (Theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)
2.2.2.1. Mở các loại sổ kế toán chi tiết
2.2.2.2. Ghi sổ Chứng từ ghi sổ,
2.2.2.3. Ghi sổ cái các tài khoản

BÀI II: THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN
(Thời gian: 55 giờ)

1. Mục tiêu của bài: 
- Hướng dẫn người học thiết lập được thông tin ban đầu về: Danh mục Kho vật

tư: để theo dõi các kho vật tư và thành phẩm; Danh mục vật tư hàng hóa: để theo dõi
mọi phát sinh và tồn kho của từng vật tư và thành phẩm nhập kho.

-  Tiếp cận được công tác kế toán theo từng lĩnh vực kinh doanh của doanh
nghiệp theo phân hệ kế toán vật tư.

- Biết cách nhập chứng từ vào phần mềm; xem và in báo cáo vật tư
2. Nội dung chương:
2.1. Thiết lập thông tin ban đầu
2.1.1. Danh mục Kho vật tư
2.1.2. Danh mục vật tư hàng hóa
2.2. Nhập chứng từ vào phần mềm
2.2.1. Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ kế toán trong phần mềm
2.2.2. Thông tin cần nhập trên chứng từ kế toán
2.3. Xem và in báo cáo vật tư



2.3.1. Báo cáo tổng hợp tồn kho
2.3.2. Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Phòng học thực hành
- Máy tính, máy chiếu projector, phần mềm kế toán Misa
- Chương trình mô đun, giáo án thực hành kế toán vật tư
- Tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Hệ thống tài khoản kế toán; Biểu

mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán
- Câu hỏi, bài tập thực hành
- Giáo trình bắt buộc, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Phân tích xác định nội dung các nghiệp vụ và định khoản kế toán
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Kỹ năng: Sử dụng các chứng từ kế toán vật tư đã được lập để ghi sổ kế toán
chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ
kế toán. 
2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài

tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Đánh giá quá trình thực hành lập chứng từ vật tư
Bước 1: Đưa ra các nghiệp vụ liên quan đến vật tư.
Bước 2: Yêu cầu người học lập chứng từ tiền tệ theo đúng mẫu quy định
Bước 3: Thu chứng từ để đánh giá theo các tiêu chí
+ Đánh giá quá trình thực hành ghi sổ kế toán
Bước 1: Căn cứ vào chứng từ gốc đã lập ở phần đánh giá  để vào các sổ kế toán

chi tiết, sổ nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Sổ cái các tài khoản.
Bước 2: Thu sổ và căn cứ vào kết quả nội dung người học đã lập sổ để đánh giá

theo các tiêu chí
+ Đánh giá quá trình thực hành trên phần mềm kế toán trong phân hệ vật tư
- Đánh giá cuối mô đun: 
+ Kiểm tra theo hình thức viết (Tự luận )
+ Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập 
+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.
+ Kết thúc thực hành đánh giá toàn bộ quá trình thực hành để lấy điểm thi
Bước 1: Thu chứng từ, sổ sách của tất cả các phần đã thực hành trên lớp
Bước 2: Đánh giá kết quả thực hiện trên chứng từ, sổ sách theo các tiêu chí để

lấy điểm



VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp. Tổng thời
gian thực hiện mô đun là 135 giờ, giảng viên giảng với hướng dẫn bài tập thực hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giảng viên: 
+ Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Hướng dẫn bài tập thực hành, thực

hành trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
+  Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài

học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng bài,  chuẩn bị đầy đủ
các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: 
+ Chú ý nghe giảng, chủ động làm bài tập và các phần thực hành trên lớp và

được giao về nhà. 
+ Nghiên cứu thêm các tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình mô đun,

tích cực thảo luận nhóm liên quan đến các chủ đề trong mô đun.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trình tự ghi sổ kế toán
- Xác định, phân loại và lập chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài thực

hành.
4. Tài liệu tham khảo:

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC - Chế độ kế toán doanh nghiệp

- Hướng dẫn thực hành kế toán theo các hình thức ghi sổ, NXB Thống kê Hà
Nội năm 2016

 -  Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê Hà
Nội năm 2016
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